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Pátek, 24. září 2021 

Zdroj: České Budějovice Dnes (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství 

Autor: Městská policie České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Třiatřicetiletý muž pod vlivem drog a alkoholu vstupoval pod kola 

projíždějících aut, skončil na záchytce 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ohrožování účastníků silničního provozu mužem vstupujícím do 
rušné vozovky v Nádražní ulici a snaha o poškození jednoho z projíždějících vozidel si 
ve čtvrtek dopoledne vyžádala zásah hlídky městské policie. Třiatřicetiletý muž pod 
vlivem alkoholu a jiných návykových látek skončil s nasazenými pouty v rukou 
zdravotníků. 

Ve čtvrtek 23. září v jedenáct hodin dopoledne vyjížděla hlídka městské policie do 
Nádražní ulice, kde měl mezi kola projíždějících aut vstupovat zjevně podnapilý muž. 
Svědek události uvedl, že muž dokonce několikrát udeřil do kapoty jednoho z 
projíždějících vozidel. Řidička vozu však zřejmě v obavě před mužem nečekala a odjela. 
Strážníci poblíž místa incidentu nalezli jim známého muže s krvácivým zraněním na 
ruce, který v té době ležel mimo komunikaci. Když se zjevně dezorientovaný muž svěřil, 
že před několika minutami užil návykovou látku, strážníci na místo přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu. Muž však zásah zdravotníků odmítal a zraněnou 
rukou i hlavou několikrát udeřil do zdi. Na adresy strážníků se přitom z jeho úst snesla 
řada hrubých urážek. Strážníci muži následně za použití donucovacích prostředků 
nasadili služební pouta. V těch ho předali do rukou přivolaných zdravotníků. Ti 
třiatřicetiletého muže převezli za asistence strážníků v sanitním vozidle do 
českobudějovické nemocnice. Jak se ukázalo, muž byl nejen pod vlivem drog, ale i 
alkoholu. Orientační dechovou zkouškou na alkohol u něj bylo zjištěno 2,5 promile. Do 
odeznění intoxikace byl muž umístěn na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
stanici. 
 
Třiatřicetiletý muž se bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy a znevážení 
postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Případem se bude dále zabývat 
příslušný správní orgán. 
  

https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/37915-triatricetilety-muz-pod-vlivem-drog-a-alkoholu-vstupoval-pod-kola-projizdejicich-aut-skoncil-na-zachytce/
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Pátek, 24. září 2021 

Zdroj: Hlídací pes (odkaz) 

Rubrika: 300znaku.cz 

Autor: Foto Luděk Beneš 

__________________________________________________________________________ 

Vyhrocený předvolební mítink ANO v Českých Budějovicích 

Vyhrocené emoce na předvolebním mítinku ANO v Českých Budějovicích museli krotit 
městští strážníci. Zástupci iniciativy Milion chvilek pro demokracii namalovali kříže 
symbolizující oběti koronaviru na zem u stánku hnutí ANO. Společnost, která ve městě 
uklízí komunikace, kříže odstranila. Při tom se měl poranit jeden z účastníků piety. 
Podle budějovického primátora za Jiřího Svobody (ANO), který se akce účastnil, navíc 
škoda způsobená členy spolku Milion chvilek přesahuje deset tisíc korun. 

 

  

https://hlidacipes.org/vyhroceny-predvolebni-mitink-ano-v-ceskych-budejovicich/
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Čtvrtek, 23. září 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy ze společnosti 

Autor: Jakub Bartoš 

__________________________________________________________________________ 

Policie vyšetřuje spor z mítinku ANO v Budějovicích. Muži měli ošetřit 

popáleniny 

Policie prověřuje konflikt spojený s víkendovým předvolebním mítinkem hnutí ANO 
v Českých Budějovicích. Zástupci iniciativy Milion chvilek pro demokracii namalovali 
kříže symbolizující oběti koronaviru na zem u stánku hnutí ANO. Společnost, která ve 
městě uklízí komunikace, kříže odstranila, přičemž se měl zranit jeden z účastníků 
piety. 

 

V tiskové zprávě uvedl člen spolku Milion chvilek pro demokracii Luděk Beneš, že při 
čištění chodníku došlo k popálení jednoho ze sympatizantů iniciativy. Dotyčný má mít 
podle něj popáleniny druhého stupně. U incidentu byl i primátor Českých Budějovic Jiří 
Svoboda (ANO). 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/32549-policie-setri-spor-z-mitinku-ano-v-budejovicich-protestujicimu-osetrili-popaleniny.html
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„Pracovník úklidové firmy FCC se slovy „mám mu obtočit tu hadici kolem krku“ opařil 
vysokotlakým čističem nohu spoluobčana, který stál v místě piety s nápisem Vláda 
zmařených životů. Primátor také řídil zásah Městské policie, která pro podezření z 
bránění úklidu veřejného prostoru a pro podezření z poškozování cizí věci předala vše 
Policii ČR,“ popsal ve vyjádření Luděk Beneš. 

K incidentu došlo, když se zástupci Milionu chvilek rozhodli uskutečnit pietu v podobě 
namalovaných křížů v místech, kde mělo stánek hnutí ANO. Po incidentu skončil Luděk 
Beneš podle svých slov na služebně. „Státní zástupce neklasifikoval malbu křídou na 
chodníku za přečin a věc bude dále šetřena v přestupkovém řízení města. Nyní Policie 
ČR šetří oznámení ublížení na zdraví a spoluobčané šetří, zda primátor Svoboda zneužil 
mocenského postavení během své politické kampaně. Dotčení občané pietu následující 
den křídami obnovili s domluvou na magistrátu, že kříže dnes dobrovolně 
odstraní,“ dodal Beneš.  

Policie bude vyslýchat svědky 

Budějcká Drbna kontaktovala s žádostí o vyjádření primátora. „Pokračuje vyšetřování 
trestného činu, kdy škoda převyšuje 10 tisíc korun, k čemuž se dotyčný na místě přiznal. 
Nemohu k tomu nic říct, protože jsem v tuto chvíli vázán mlčenlivostí. Podepsal jsem 
poučení od státní policie,“ reagoval Jiří Svoboda.  

Věc nyní vyšetřují policisté. „Policie se případem zabývá a prověřuje jej. V nejbližších 
dnech bude vyslýchat svědky a dotčené osoby a prověří případnou fotodokumentaci, 
pokud ji někdo doloží,“ sdělil policejní mluvčí Milan Bajcura. Vyšetřovatelé událost řeší 
kvůli podezření z ublížení na zdraví a podezření z poškozování cizí věci. 

Jde o podobný případ, který se stal koncem srpna v Průhonicích u Prahy. Tehdy 
dobrovolníci Milionu chvilek pro demokracii před autogramiádou premiéra a předsedy 
ANO Andreje Babiše rovněž pomalovali náměstí kříži připomínajícími lidi zemřelé na 
covid-19. Policisté později zadrželi dva lidi, zřejmě premiérovy odpůrce, pro podezření, 
že se během Babišovy autogramiády dopustili přestupku. Jeden z odpůrců tehdy hodil 
po premiérovi vejce. 
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Čtvrtek, 23. září 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Muž vstupující pod kola projíždějících vozidel skončil v poutech na 

záchytné stanici 

Ohrožování účastníků silničního provozu mužem vstupujícím do rušné vozovky 
v Nádražní ulici a snaha o poškození jednoho z projíždějících vozidel si ve čtvrtek 
dopoledne vyžádala zásah hlídky městské policie. Třiatřicetiletý muž pod vlivem 
alkoholu a jiných návykových látek skončil s nasazenými pouty v rukou zdravotníků. 

Ve čtvrtek 23. září v jedenáct hodin dopoledne vyjížděla hlídka městské policie do 
Nádražní ulice, kde měl mezi kola projíždějících aut vstupovat zjevně podnapilý muž. 
Svědek události uvedl, že muž dokonce několikrát udeřil do kapoty jednoho 
z projíždějících vozidel. Řidička vozu však zřejmě v obavě před mužem nečekala a 
odjela. Strážníci poblíž místa incidentu nalezli jim známého muže s krvácivým zraněním 
na ruce, který v té době ležel mimo komunikaci. Když se zjevně dezorientovaný muž 
svěřil, že před několika minutami užil návykovou látku, strážníci na místo přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu. Muž však zásah zdravotníků odmítal a zraněnou 
rukou i hlavou několikrát udeřil do zdi. Na adresy strážníků se přitom z jeho úst snesla 
řada hrubých urážek. Strážníci muži následně za použití donucovacích prostředků 
nasadili služební pouta. V těch ho předali do rukou přivolaných zdravotníků. Ti 
třiatřicetiletého muže převezli za asistence strážníků v sanitním vozidle do 
českobudějovické nemocnice. Jak se ukázalo, muž byl nejen pod vlivem drog, ale i 
alkoholu. Orientační dechovou zkouškou na alkohol u něj bylo zjištěno 2,5 ‰. Do 
odeznění intoxikace byl muž umístěn na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
stanici. 

Třiatřicetiletý muž se bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy a znevážení 
postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Případem se bude dále zabývat 
příslušný správní orgán. 

 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/muz-vstupujici-pod-kola-projizdejicich-vozidel-skoncil-v-poutech-na-zachytne-stanici
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Středa, 22. září 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Patnáctiletý chlapec spolu s kamarády poškodil automat na hračky. 

Nadýchal 1,67 ‰ alkoholu    

Hrubá manipulace s automatem na hračky, umístěným na zdi obchodního domu na 
Lannově třídě, neušla v úterý nad ránem bystrému oku městského kamerového 
systému. Zásah strážníků na sebe nenechal dlouho čekat. Teprve patnáctiletý 
chlapec, který se snažil strážníkům uniknout, nadýchal 1,67 ‰ alkoholu. Případem 
poškozeného automatu se budou zabývat policisté. Trojici čekají i další potíže se 
zákonem.  

V úterý 21. září krátce před půl jednou ráno spatřil operátor městského kamerového 
systému na Lannově třídě trojici osob, kterou právě zaujal automat na hračky, zavěšený 
na zdi obchodního domu. Poté, co dotyční začali přístroj poškozovat, na místo okamžitě 
zamířily hlídky městské policie. Strážníci osoby odpovídající popisu zastihli nedaleko. 
Jeden z přítomných mladíků se však rozhodl nereagovat na jejich zákonné výzvy a snažil 
se z místa uniknout. Strážníci ho dostihli a přivedli ho zpět k jeho starším společníkům. 
Jak se ukázalo, jednalo se o patnáctiletého chlapce z Českobudějovicka. Následně 
provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 1,67 ‰. Jeho 
dvacetiletá kamarádka strážníkům popsala, že při společné cestě z centra města 
společně popíjeli alkohol. Ten měl také jistě vliv na jejich jednání. Cestou si totiž 
povšimli automatu na dětské hračky. Okamžitý nápad nějaké hračky si z automatu 
vybrat násilím také hned všichni tři uskutečnili. Patnáctiletý chlapec šel s pravou ven i 
v otázce k původu tvrdého alkoholu, kterým se spolu s kamarády posilnil. Chlapce si o 
několik desítek minut později na místě převzala jeho matka. Případ poškozeného 
automatu strážníci předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Výše způsobené škody 
bude předmětem dalšího šetření policistů.  

Všichni zúčastnění se navíc budou zpovídat z přestupku proti pořádku v územní 
samosprávě, nejmladší z nich i přestupku neuposlechnutí výzvy při výkonu její 
pravomoci. Jeho případ v souvislosti s alkoholem bude mít dohru na oddělení sociálně 
právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Postih nemine ani prodejce, který 
alkohol prodal osobě 18 let. Za přestupek podle zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek hrozí pachateli pokuta až 150 tisíc korun.  
 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/patnactilety-chlapec-spolu-s-kamarady-poskodil-automat-na-hracky-nadychal-167-0-alkoholu
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Úterý, 21. září 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/32401-silnejsi-elektrokolobezky-se-povazuji-za-motorove-vozidlo-varuji-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/32401-silnejsi-elektrokolobezky-se-povazuji-za-motorove-vozidlo-varuji-straznici.html
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Úterý, 21. září 2021 

Zdroj: Náš region (odkaz) 

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Jiří Bydžovský 

__________________________________________________________________________ 

Kontrolní akce v Českých Budějovicích odhalila 12 opilých dětí. 

Policie případ vyšetřuje 

Kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18 let patří k pravidelné 
činnosti českobudějovické městské policie. Účastní se jich i pracovníci oddělení 
sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu a Policie ČR. Výsledkem 
víkendové kontroly zaměřené na místa, kde se v hojné míře schází mladiství v době 
svého volna, bylo dvanáct dětí pod vlivem alkoholu. 

Orientační dechové zkoušky na alkohol u nich ukázaly výsledky od 0,47 ‰ do 1,55 ‰. 
Nejvyšší nadýchaná hodnota alkoholu patřila jedné z šestnáctiletých dívek. Všichni 
mladiství byli za přítomnosti sociálních pracovníků předáni do rukou jejich zákonných 
zástupců,“ řekla mluvčí MP České Budějovice Věra Školková. Strážníci se spolu s 
policisty a sociálními pracovníky tentokrát vydali do centra Suchého Vrbného, do okolí 
Palackého náměstí, vlakového a autobusového nádraží, na Sokolský ostrov i do centra 
Českých Budějovic. První z kontrolovaných míst byl Sokolský ostrov. Tam strážníci 
městské policie narazili na soukromý večírek pěti mladistvých ve věku patnácti až 
sedmnácti let. 

„Dalších sedm nezletilých pod vlivem alkoholu odhalily kontroly v blízkém okolí 
Náměstí Přemysla Otakara II. Mezi nimi se pohybovaly dokonce dvě čtrnáctileté dívky,“ 
dodala Školková. 

Tomu, kdo dětem alkohol podal nebo prodal hrozí desetitisícové pokuty. Všechny 
případy policisté dál vyšetřují a zabývat se jimi bude i oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. 

  

https://nasregion.cz/kontrolni-akce-v-ceskych-budejovicich-odhalila-12-opilych-deti-policie-pripad-vysetruje-230931/
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Pondělí, 20. září 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JčTeď.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Páteční kontrolní akce budějovických strážníků: Dvanáct opilých dětí 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18 
let patří k pravidelné činnosti českobudějovické městské policie. V pátek 17. září 
proběhla již tradiční společná akce ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně 
právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu a Policie ČR. Výsledkem kontrol 
zaměřených na místa, kde se v hojné míře schází mladiství v době svého volna, bylo 
dvanáct dětí pod vlivem alkoholu. 

V pátek 17. září ve večerních hodinách proběhly v ulicích jihočeské metropole kontroly 
zaměřené na požívání alkoholu nezletilými osobami. Strážníci se spolu s policisty a 
sociálními pracovníky tentokrát vydali do centra Suchého Vrbného, do okolí Palackého 
náměstí, vlakového a autobusového nádraží, na Sokolský ostrov i do centra města. 

Na Sokolském ostrově strážníci odhalili soukromý večírek pěti mladistvých ve věku 
patnácti až sedmnácti let. Orientační dechové zkoušky na alkohol u nich ukázaly 
výsledky od 0,47 ‰ do 1,55 ‰. Nejvyšší nadýchaná hodnota alkoholu patřila jedné z 
šestnáctiletých dívek. Všichni mladiství byli za přítomnosti sociálních pracovníků 
předáni do rukou jejich zákonných zástupců. 

Dalších sedm nezletilých pod vlivem alkoholu odhalily kontroly v blízkém okolí Náměstí 
Přemysla Otakara II. Mezi nimi se pohybovaly dokonce dvě čtrnáctileté dívky. Kdo 
dětem alkohol podal nebo prodal, bude předmětem dalšího šetření. Všemi případy se 
bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu. 

Za podání alkoholu osobě mladší 18 let s výjimkou lihovin hrozí pachateli pokuta do 30 
tisíc korun. Za podání lihoviny osobě mladší 18 let však hrozí pokuta až 100 tisíc korun. 
Podání, prodání nebo poskytnutí alkoholu dítěti opakovaně nebo ve větší míře může 
být dokonce trestným činem. 

 

https://www.jcted.cz/patecni-kontrolni-akce-budejovickych-strazniku-dvanact-opilych-deti/
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Pondělí, 20. září 2021 

Zdroj: Svět motorů 

Autor: Petr Barták 
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Pondělí 20. září – 24. září 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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